
  

Regulamin Konkursu Literackiego 

„Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” 

 
 
1. Konkurs Literacki „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” jest konkursem na reportaż z podróży. 

Tematyka prac konkursowych powinna być związana z podróżami, zarówno w bliskie, jak 
i dalekie strony świata. 

2. Organizatorem Konkursu Literackiego „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” jest Oddział 
Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego, z siedzibą w Collegium Geographicum przy 
ul. Bogumiła Krygowskiego 10 w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, z siedzibą przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu. 

3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Polskiej Geografii oraz obchodów 100-
lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego przypadających w roku 2018. 

4. W Konkursie Literackim „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” udział mogą wziąć uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci wydziałów geograficznych w Polsce. 

5. Wymogi dotyczące prac konkursowych: 
 oryginalność podjętego tematu pracy, 
 samodzielność wykonanej pracy, 
 zgodność treści pracy z tematem konkursu, 
 poprawność merytoryczna i ortograficzna prac. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Nie można przesyłać prac zbiorowych. 

7. Każda praca zgłoszona do Konkursu musi być opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem 
autora/autorki (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych także imieniem i nazwiskiem opiekuna), 
nazwą szkoły oraz danymi kontaktowymi (adres szkoły oraz ucznia lub studenta, e-mail szkoły 
oraz ucznia lub studenta, numer telefonu szkoły, ucznia lub studenta oraz opiekuna). Dane te 
powinny znajdować się w pliku zawierającym pracę. 

8. Rozpatrywane będą tylko prace przesłane elektroniczne, przygotowane w MS Word, Open Office 
lub PDF. Rękopisy nie są dopuszczalne. 

9. Praca konkursowa winna mieścić się w objętości do 5 stron (do 20 tys. znaków ze spacjami). 
Praca może zawierać do 3 stron materiału graficznego (ryciny i fotografie) – w tym wypadku 
całkowita objętość pracy może wynieść 8 stron. 

10. Prace powinny mieć marginesy wynoszące 2,5 cm, czcionkę tekstu zasadniczego o wielkości 12 
pkt., i pojedyncze ostępy między wierszami. Tekst winien być wyrównany do lewej i prawej 
strony (wyjustowany), pisany z uwzględnieniem akapitów (wcięcie standardowe – 1,25 cm). Nie 
należy ręcznie dzielić wyrazów (dzielenia automatyczne lub brak). Strony powinny być 
ponumerowane w stopce (na środku, czcionka o wielkości 10 pkt., taka sama jak w tekście). 
Podpis rycin, map i fotografii musi w sposób wyczerpujący objaśniać ich zawartość. Podpisy 
powinny zawierać informację o źródle pozyskania. Należy podać datę (rok) wykonania fotografii. 
Mapy i plany muszą zawierać skalę liniową. 

11. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy Oddziału Poznańskiego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego: ptg@amu.edu.pl z dopiskiem KONKURS LITERACKI. 

12. Termin nadsyłania (dostarczania) prac upływa z dniem 31 października 2018 r. 
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13. Oceny prac dokona Komisja Oceniająca, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Krystyna Milecka 
(przewodnicząca), prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz, dr Magdalena Ratajczak-Szczerba, dr Barbara 
Konecka-Szydłowska, dr Cezary Mądry, mgr Radosław Nawrot. 

14. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: szkół ponadgimnazjalnych i szkół 
wyższych. 

15. Ogłoszenie wyników konkursu „Odkrywamy miejsca dalekie i bliskie” nastąpi w dniu 13 grudnia 
2018 r. 

16. Informacje o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną nagrodzonym 
przekazane telefonicznie lub pocztą elektroniczną (do szkoły lub uczestnika). 

17. Dla zwycięzców oraz autorów prac wyróżnionych przewidziano nagrody. Charakter nagród 
zostanie ustalony przez organizatora konkursu po jego rozstrzygnięciu.  

18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych 
w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą 
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135). 
Równocześnie organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów tej ustawy oraz 
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. 

19. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych 
i wyróżnionych utworów. Autor upoważnia organizatora do korzystania z dzieła zarówno 
w całości, jak też w postaci dowolnego fragmentu na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, 
polegających w szczególności na:  
 wydaniu dzieła drukiem w formie publikacji książkowej lub prasowej w całości lub częściowo, 
 utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w tym techniką komputerową, 
 wprowadzania do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, 
 eksploatację polegającą na wykorzystywaniu części lub całości dzieła dla celów reklamowych. 

20. Organizator nie przewiduje autoryzacji prac przed ich publikacją.  
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 


